




Base Teórica Palestra – Psicologia Positiva, 

Aplicada ao Trabalho 





Delta do Rio Jaguaribe,

Em Aracati (CE)



Aracati =
Bons Ventos; Tempo Bom.

Delta do Rio Jaguaribe (Aracati-CE)



Como propiciar um espaço 

interior para que o “Aracati” 

das boas emoções adentre  

pela nossa vida?



Para a promoção de uma boa 

Saúde Mental, é preciso 

intervir conscientemente, e 

com intencionalidade, na 

qualidade positiva dos 

pensamentos e emoções. 

Tal qual o braço de terra do 

Aracati fez na Delta do 

Jaguaribe.







1. No ciclo natural da vida e morte. 
Inclusive em seus processos de luto;

2. Na diversificada e rica teia de  
relacionamentos (presenciais);

3. Na dinâmica de funcionamento da 
família, escola, trabalho e cidade;

4. Na vivência de eventos sociais: 
comemorativos, de lazer, culturais, 
esportivos, de afiliação e religiosos.

5. Nos projetos concebidos para ocorrer 
neste período, e nos próximos meses.

Cinco Pausas na Vida e no Viver



Os Dez Impactos das Cinco Pausas

1. Impactos na Socialização 

Urbana.

2. Impactos nos Planos e 

Visão de Futuro (“Homo-
Prospectus”).



3. Impacto nas Entregas de 

Resultados. 

4. Impacto na Relação 
Longevos e Grupo de Risco.
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5. Impactos nos Ritos de 

Passagem Comemorativos.

6. Impactos no Processo de 

Envelhecimento Ativo. 
(Gerontolescência)



7. Impactos Psicológicos.

8. Impactos na Agenda Diária.



9. Impactos na Economia e 

Trabalho

10. Impactos nos 

Relacionamentos



Impactos Contingenciais 

no Teletrabalho





Impactos Positivos







Impactos Negativos





Fonte: https://81cc6766-a000-494a-b48c-

4b3e5a0d381d.filesusr.com/ugd/5b3908_390e895c07444e5cb72

f212a5069f0a4.pdf

Coordenação: Dra. Gardênia Abbad

https://81cc6766-a000-494a-b48c-4b3e5a0d381d.filesusr.com/ugd/5b3908_390e895c07444e5cb72f212a5069f0a4.pdf


Impactos Positivos



Fonte:  

https://www.youtube.com/watch?v=o0aAgTPVjxk&feature=y

outu.be

https://www.youtube.com/watch?v=o0aAgTPVjxk&feature=youtu.be


Impactos Negativos





Sobrecarga Feminina

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=6KAJjtG4rCU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6KAJjtG4rCU&feature=youtu.be


Narrativas Teletrabalhadores 

Em Tempos Covidianos











Participação no CHAT

O que está pegando no teletrabalho feito 

no ambiente da Pandemia? Ou seja, 

quais as situações que enfrentou, ou 

enfrenta, que geraram, ou geram, algum 

tipo de desgaste emocional e estresse?



Estranhamentos:

Dinâmica do lar.  
“Claustrofobia”. 
Relações com 

cônjuge e filhos

Má “Gornomia”  

Móveis, Equipamentos, Som e Temperatura, 

(-)Privacidade e (+) Interrupções.

Conflitos: 

Espaços, 
Necessidade e 

Regras de 
Funcionamento

Caverna de Platão (ampliação do negativo)

Medo, Negativismo, Rabugice, Apatia e Falta 
dos “Depois de Amanhã”.

Vazio Existencial: 

Relações presenciais. Cultura e 

entretenimento externos. 

Não agendamentos.

Fontes de Tensão



Competências Gerenciais 

Bem Sociais e Afetivas 
(Gardênia Abbad)



GATILHOS DE 
SOFRIMENTO MENTAL

Um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(Uerj), que acompanhou 1.460, em 23 estados, apontou que 

desde que as medidas de distanciamento social temporário 

se tornaram mais amplas, os índices de adoecimento mental 

de algumas pessoas aumentaram. A ocorrência de estresse 

agudo subiu de 6,9% para 9,7% entre os entrevistados (40% 

a mais). Depressão passou de 4,2% para 8% (90% a mais). 

E ansiedade passou de 8,7% para 14,9% (71%) e já era um 

índice alto.



PROFETA 
DO APOCALIPSE



MELIANTE DE 
GELADEIRA-DISPENSA



O PREGUIÇA



JET LAG



DESCUIDADO (A)



ME ENGANA QUE 
GOSTO...



LIMPEZA SEM FIM



SOFRÊNCIA



BOTADOR DE 
BONECO DIGITAL



TOLERÂNCIA ZERO



O MásKara



Participação no CHAT – O que 

tem aprendido no isolamento? 

O que tem feito para melhorar a 

QVT no teletrabalho?





https://bodecomfarinha.blogspot.com/2020/08/2020

-o-ano-em-que-voltamos-para-casa.html

https://bodecomfarinha.blogspot.com/2020/08/2020-o-ano-em-que-voltamos-para-casa.html


https://www.youtube.com/watch?v=KoyhQO7i9d4

https://www.youtube.com/watch?v=KoyhQO7i9d4


Pausas, 
Meditação e 
Relaxamento

Alimentação 
Saudável e 
Exercícios

Interações

Virtuais

Positivas

Apoio Social e 
Espiritualidade

Novos 
Aprenderes, 
Passatempos 

e Cultura







PRÁTICAS 
POTENCIALIZADORAS 

DO BEM-ESTAR 
EMOCIONAL



Jardinar Pessoas

A Silvia, esposa do Gilmar, botou na cabeça que ele 

deveria fazer o concurso pra motorista da Copel. Gilmar 

ficou bravo, achava que não passava, que era “burro” e 

que já fazia bicos em Curitiba pegando fretes. Silvia o 

inscreveu no concurso, avisando-lhe da data. Ele, como 

não podia fazer mais nada. Estudou o conteúdo e fez a 

prova.  E passou. No dia da posse, a Silvia o incentivou a 

fazer todos os cursos, a andar na linha, dirigir com 

eficácia e a ser o melhor motorista que pudesse ser, sem 

desmerecer ou pisar em ninguém. Gilmar seguiu à risca 

os conselhos, e foi galgando degraus na carreira, até 

integrar o seleto grupo de motoristas que conduzem os 

Diretores e o Presidente da Copel, pelo estado do Paraná.



Gilmar conta que já se vão uns 25 

anos de companheirismo. E que a 

Silvia é a sua parceira nas trilhas 

turística de bicicleta que organiza.  

"É Sr. Ricardo. A Silvia me 

incentivou a fazer de minha paixão 

por bicicleta um negócio. Então 

comecei a montar grupos para 

pedalar por Curitiba e imediações, 

primeiro no prédio onde 

morávamos, depois no trabalho, e 

depois no evangelismo. O negócio 

prosperou e hoje tenho uma 

pequena empresa a Gil Simon Bike 

Tour. Eu monto grupos para 

conhecermos lugares especiais no 

Paraná, muitos deles só acessíveis 

de bike. Por falar em lugares 

especiais, quer parar no Mirante da 

Serra da Esperança, logo ali à 

frente na estrada?"



Inventar 

Possibilidades



Promover Instantes 

Mágicos



Distribuir Esperanças



Degustar o bom, o belo e 

o virtuoso possíveis



Tomar AASSS



AAASS

Acolher 

Ajustar

AprenderSuperar 

Seguir



Esteja presente  

ao bom, belo e 

ao virtuoso.

Cultive a paz, a 

gratidão, o perdão e 

o amor. 

Diga, isto 

também passa... 

Será melhor.

Celebre tudo, 

inclusive o nada.

Tenha (-) expectativas

e cobranças sobre o 

outro, e para consigo 

mesmo. 

Seja influência 

positiva na vida das 

outras pessoas.

Repreenda 

pensamentos e 

emoções negativas.

Contabilize o que 

tem, e não o que 

lhe falta.

Oito Práticas para > o 

Capital Psicológico Positivo



https://www.instagram.com/thardellylima/?hl=pt-br

https://www.instagram.com/thardellylima/?hl=pt-br




Muito Obrigado 

pela Atenção!

Ficarei muito feliz em tê-los como 

inscritos de meu Canal Youtube:

Ricardo de Faria Barros

Momento Dúvidas


